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Associació Salut i Família

Jornada 'Maternidades Vulnerables'
L'Associació Salut i Família juntament
amb la Fundació Atenea organitza la
Jornada "Maternitats Vulnerables", la
jornada constarà de la ponència sobre
l'Atenció Pro-elecció a la Maternitat a
Risc a càrrec de la Dra. Elvira Méndez,
Directora General de l'Associació Salut
i família i una taula d'experiències.
Es celebrarà el dijous, 19 d'octubre al
Centre Cívic 'Les Sirenes', a l'Albereda
d'Hèrcules, 30-41002
Sevilla

Cliqui aquí si no veu correctament
el butlleti
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Taller Brúixola: 'Orientación y Apoyo
Integral para Mujeres y Familias
Vulnerables'
L'Associació Salut i Família,
conjuntament amb la Fundació Atenea,
organitza el Taller de Bones Pràctiques
en el marc del Programa Brúixola,
'Orientació i Suport Integral per a
Dones i Famílies Vulnerables'.
Es celebrarà divendres, 20 d'Octubre
de 9:45 a 14:00 a C / Mare de
Misericòrdia, 2 cantonada Av. De la
Paz, 41013 Polígon Sud - Sevilla

Programa i Inscripcions

Programa i Inscripció

Jornada 'Los códigos de familia en
España y la diversidad cultural'
L'Associació Salut i Família organitza la
jornada 'Els codis de Família a
Espanya i la diversitat cultural', que
es desenvoluparà a Madrid, el 24
d'octubre a la seu de l'Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Madrid al C/Serrano, 9
de Madrid .
La Jornada serà de 9h a 14h i
comptarà amb la Conferència Inaugural
"Diàleg entre pobles i cultures i
promoció del dret intercultural", a
càrrec del Dr. Eduard Sagarra i de
dues taules rodones, sobre 'els Codis
de Família a Espanya: Oportunitats i
límits per a la interculturalitat' i 'Bones
Pràctiques d'Orientació i Suport Jurídic
a Famílies de tots els Orígens'
Programa i inscripcions

Jornada Maternidades
Vulnerables en Madrid
L'Associació Salut i Família
conjuntament amb la Unió
d'associacions familiars (UNAF)
organitza la jornada 'Maternitats
Vulnerables' al CaixaForum de Madrid,
Paseo del Prado, 36.
Es tractaran els dilemes de la
Maternitat davant la Mutilació Genital
Femenina i una taula d'experiències
Programa i inscripcions

Nou Programa 'Impuls'

L'Associació Salut i Família posa en
marxa el nou programa 'Impuls',
destinat principalment a promoure
l'ocupabilitat de les dones d'origen
immigrant. Una atenció íntegra i és
sinèrgica a la persona que es completa
amb altres programes d'atenció de
l'entitat.

NOU PROGRAMA 'TRIA'
L'Associació
Salut
i
Familia,
en
col·laboració amb ACESOP (Associació
Cultural Educativa i Social de Dones
Pakistaneses), posa en marxa el programa
'Tria' destinat a prevenir els matrimonis concertats entre dones joves pakistaneses
residents a Catalunya i homes pakistanesos que resideixen al país d'origen;
prevenint així la descapitalització social i educativa d'aquestes joves.

NOVA PLATAFORMA INFORMÀTICA I VÍDEO DIVULGATIU 'MARES ENTRE DOS
CULTURES'
El programa d'atenció a les mares i a la maternitat
vulnerable, 'Mares entre dues cultures' posarà en marxa
molt properament una nova plataforma informàtica sobre
drets, recursos i participació de dones i mares immigrants.
Simultàniament, s'està preparant un vídeo divulgatiu del
programa dones i mares entre dues cultures

CURS DE FORMACIÓ
MEDIACIÓ FAMILIAR

La Unió d'Associacions Familiars
(UNAF), de la qual l'Associació Salut i
Família és membre de la Junta
Directiva organitza el curs de mediació
familiar. Una formació especialitzada
en l'àmbit de la mediació en separació,
divorci o cessament de la convivència,
que inclou tant els coneixement teòrics
de les diferents disciplines que
capaciten al mediador/a familiar com la
formació pràctica imprescindible per
exercir professionalment.
MÉS INFORMACIÓ
INSCRIPCIONS

FINANÇADOR DESTACAT
El programa 'la infància és essencial' és possible
gràcies a la confiança i el suport de l'entitat 'de
l'obra social "la Caixa"

Podeis consultar nuestras actividades en la agenda.

Facebook

Twitter
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